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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, 10 квіт
ня. (РАТАУ). Питанням 
патріотичного та інтерна
ціонального виховання мо
лоді був присвячений 
проведений тут триденний 
республіканський семінар 
комсомольських праців
ників, позаштатних лекто
рів комітетів комсомолу, 
молодих вчених і співро-

Виховувати 
латріотів- 
інтернаціоналстів
бітників обласних моло
діжних газет. Його учас
ники прослухали доповідь 
секретаря ЦК ЛКСМУ 
Р. І. Червякової, ряд лек
цій, з якими виступили 
лектори ЦК КПРС і ЦК 
Компартії України, комі
тетів молодіжних органі
зацій СРСР і УРСР, вчені 
Москви, Києва, Одеси.

Не засіданнях секцій 
учасники семінару обмі
нялися досвідом роботи.
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всесоюзним конкурс
МЕХАНІЗАТОРІВ

Колегія Міністерства 
сільського господарства 
СРСР, президія ЦК проф
спілки робітників і служ
бовців сільського госпо
дарства і заготівель, го
ловний комітет Виставки 
досягнень народного гос
подарства СРСР прийняли 
постанову про проведення 
Всесоюзного конкурсу ме
ханізаторів сільського гос
подарства по високоефек
тивному використанню 
техніки в 1975 році.

Переможці ковкурсу на
городжуються нагрудним 
знаком і медалями ВДНГ 
СРСР, цінними подарун
ками, а механізатори, 
майстрн-наладпикн. поміч
ники бригадирів і бригади
ри. які добилися найви
щих показників у роботі, 
нагороджуються Диплома
ми пошани ВДНГ СРСР з 
премією (автомобіль «Мо
сквич» ).

(ТАРС).

Завтра веселкою поетичного сповз 
задзвенить на Кіровоградщині традицій
ний День поезії. В містах і селах нашої 
області поети зустрінуться з хлібороба
ми, робітниками, студентами та учнями.

В цій квітневій райдузі віршів чільне 
місце буде відведено всенародному 
святу Великої Перемоги. Йому присвя
чують свої щирі рядки члени обласного 
літературного об'єднання, які звітувати
муть перед багатотисячним читачем 
своїми творами.

Отож — слово поезії!

молотім

Доки обрію мрія торкається, 
як дитина — казкових див, — 
вдовольнитися щастя окрайцем 
не дано молодим;

Доки гордо на місці голому 
здатен вибудувати Вам, — 
не влягтись на засніжену голову 
січневим думкам.
Доки сповнений віри глибокої 
у доцільність буднів-атак, — 
на кордон між байдужістю 

й спокоєм 
ти не втрапиш, ніяк!

„УРОЖАИ-75“
МОЛОДІ МЕХАНІЗАТОРИ КОЛ

ГОСПУ ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА ЗНА- 
М'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ВАСИЛЬ 
КНІГНІЩЬКИИ ТА ГРИГОРІЙ 
МАНЬКО УСПІШНО ЗАКІНЧИЛИ 
СІВБУ РАННІХ КУЛЬТУР. ЗА
РАЗ ВОНИ ПІДЖИВЛЮЮТЬ ПО
ЛЯ ПІД СІВБУ ПІЗНІХ.

НА ФОТО (СПРАВА НАЛІВО): 
Г. .МАНЬКО, В. КВІТНИЦЬКИЙ 
ТА БРИГАДИР ТРАКТОРНОЇ 
БРИГАДИ І. К. МІРОШНИЧЕНКО.

Фото Б. В17ОХІНА.
м. Зпам’япка.

НАРЛДА ТРИТИСЯЧНМЦЬ
НА ОБЛАСНІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАР

СЬКІЙ ДОСЛІДНІЙ СТАНЦІЇ ВІДБУВСЯ 
ОБЛАСНИЙ ЗЛІТ ДОЯРОК, ЯКІ МИНУЛО
ГО РОКУ НАДОЇЛИ ВІД КОЖНОЇ КОРОВИ 
ПО ТРИ ТИСЯЧІ І БІЛЬШЕ КІЛОГРАМІВ 
МОЛОКА.

З долозіддю «Про підсумки роботи МОЛОЧПИХ 
ферм колгоспів і радгоспів за 1974 рік і перший 
квартал 1975 року та завдання по дальшому 
піднесенню виробництва молока в господарствах 
області» виступив начальник обласного управ
ління сільського господарства В. С. Клюй.

Доповідач детально проаналізував роботу 
тваринників за десять років, які опули після 
березневого (19G5 р.) Пленуму Центрального 
Комітету КГІРС. За цей час щорічне виробни
цтво молока збільшилося на 26 процентів. За
вдячуючи впровадженню прогресивної техполо-

гії, технічному переобладнанню ферм, поліп
шенню організації соціалістичного змагання у . 
порівнянні з 1965 роком надої від кожної коро
ви зросли па 465 кілограмів.

В обговоренні доповіді взяли участь одинад
цять чоловік. Серед них — молода доярка з 
колгоспу імені Леніна Долшіськсго району Іри
на Вітряк, яка за підсумками змагання у пер
шому кварталі ішнішпього року увійшла до де
сятки кращих молодих доярок Кіровоградшкип.

На зльоті було прийнято звернення до всіх 
доярок області, у якому правофлангові закли
кали усіх майстрів машинного доїння широко 
розгорнути соціалістичне змагання за трнтися- 
чокілограмові надої.

У роботі зльоту взяв участь і виступив пер
ший секретар обкому Компартії України М. М. 
Кобпльчак, взяли участь член бюро обкому 
Компартії України, голова виконкому обласної 
Ради депутатів трудящих Д. П Макснмеико і 
секретар обкому Компартії України Ф. II. Дзя- 
дух.

Ростемо правдолюбами гордими, 
п’єм жагуче тривогу віків.
В серці Брестами й Сапун-горами 
сходить слава загиблих батьків.

Володимир ЧАБАНЕНКО, 
м. Кіровоград.

КАНТАТА
Пам’яті червонозоряних воїнів, 

то полягли на фронтах Великої 
Вітчизняної війни.

Хочу з неба замрії падать,
Парашут голубих років 
Розкриваючи хутко. Пам’ять, 
Всі у тебе ми —'боржники.
Тільки спомини б’ють, ніби промені 

прямо,
Прямо а серце моє... Найгостріші 

багнети.
Є у світі найбільше право: 
За свою Батьківщину вмерти,

А над братською тиша хмариною
плав а.

Люди, будьте, мов квіти, в печалі 
відверті.

€ у світі найбільше право:
За свою Батьківщину вмерти.

Не ламай своїх рук у пожежі заграви, 
Мамо, мамо, навіки у травні чи серпні. 
€ у світі найбільше право: 
За свою Батьківщину вмерти.

Бринять проти вітру стебла 
В легких білокрилих зблисках.
Як дивляться в синє небо 
Напружені обеліски.

Під квітнями і під грудням» 
Солдати лежать в стелах.
І зорями п’ятикутними 
Змережаний їхній шлях.

Сини молодої Долі,
Що мир відстояли світу, 
їх сон стережуть тополі, 
А люди — безсмертя світле.

За Ленінську горду правду,
За сонячні тихі сни...
Є в світі найбільше право.
Вони скористались ним.

Валерій ГОНЧАРЕНКО.

13 квітня—День ВІЙСЬК 
протиповітряної оборони країни

13 квітня весь радл'яськиіі народ, воїни Армії і Фло
ту вперше відзначать День військ протиповітряної обо
рони країни. Встановлення щорічного свята — висока 
оцінка заслуг цього виду Збройних Сил у Великій Віт
чизняній пійні 1 визнання особливої ваги виконуваних 
ними завдань у мирний час.

Воїни ППО і всі радянські воїни пишаються висо
ким довір'ям, яке виявляють їм Комуністична партія І 
радянський народ, доручивши захист священних, рубе
жів нашої великої Батьківщини.

Фото В. ПЕСЛЯКА. (Фотохроніка РАТАУ).

МИ—
РОВЕСНИКИ

Пролетіли роки
Грозові.
Ми не воювали, 
Ми — живі...
Десь на . Майні,
А чи під Орлом 
Спочиве ровесник 
Вічним сном.

Євген ЖЕЛЕЗНЯКОВ.
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ТІТКА 
ГЛАША
А тітка Глаша
У нас така:
Вже двадцять весен
Вона на тракторі
Давно відомо
.Чоловікам:
Не любить тихих.
М’яких характером,
До неї важко
Тому звикать,
Хто незнайомий
З граблями, вилами.«
А провинився —;
То не тікай,
Бо за огріхи
Знайде і вилає...
— Ох і селючка,
Ну, просто жах! —
Це, хто не знає, 
Отак міркує; 
А ця селючка —' 
Краса-душа, 
Багатотонним 
Конем керує. 
І сіє густо, 
І чисто жне 
Знаменоносна 
її бригада... 
Ой, тітко Глашо, 
Простіть мене, 
Але ж про вас я 
Повідав правду.

Михайло РОДИНЧЕНКО.

ХАТА ЛІСНИКА
Село Згода, іцо на Кіровоград- 

іцині... Фашисти, обливши бензи
ном, запалили хату лісника.

Горять лісникова хата, 
Підпалена чорним.лихом.
Нелюдським пекучим криком 
На людському злі розіп’ята, 
Неначе огненна птаха
Злітає навпроти вітру — 
Горить лісникова хата.
А в хаті діток четвірко..,
У здичавілий вечір 
Винесли трійко. Трійко.., 
Сама ж найменша, мріїнка 
Клекотом впала лелечим... 
Птахом осіла тиша.
Попелом сивий спогад,

І
 Матері ж ніч та довга 

Полум’ям руки лиже. 
Вийде вона на ганок. 
Блудить тривога світом: 
«Знову десь палять світанок. 
Знову горять чиїсь діти».

<■ « ш
Донька моя — наче гномик 
Сонні озерця підніме.
Сотня простих і вагомих 
Запитань мене прострілять. 
Ніби й нема більше діла, 
Лиш сірих очей тих двійко.
— Мамо, а що б ти зробила, 
Щоб раптом знайшла копійку?
— Раптом копійку? — сміюся — 
Певно купила б цукерку.
— Насправді! Ось-ось наллються 
Сльозинками два люстерка,
— Насправді?.. (Ото ще горе?)« 
Ляльки ж за неї не купиш. 
Донька моя — наче гномик. 
Вже бровинята супить, 
Кіску в руках зім’яла, 
Зблисли в росинах війки..,
— А я б... у людей спитала? 
«Хто загубив копійку?».

Тамара ЖУРБА, 
Долинськнй район.

ЗЕМНОЕ 
ПРИТЯЖЕНИЕ
На саетє есть земное притяжение. 
Оно поет упрямо песнь свою, 
И, обрываясь, груши златошеие 
Летят в густую, сочную траву.
Но челозеку свойственно стремление 
В ту даль, что неизвестностью кипит, 
И верю я — земное притяжение 
Мне крыльев не укоротит.

Владислав ГРИ 11F JI К.

ЗРОСЛІ вимоги до підготовки 
спеціалістів зобов’язують ком

сомольські організації вищих учбо
вих закладів виховувати у кожного 
студента почуття високої свідомос
ті і особистої відповідальності за 
оволодіння знаннями. Ці питання 
вирішує і комітет комсомолу Кіро
воградського інституту сільгоспма
шинобудування. Один із шляхів до
сягнення цього — залучити студен
тів до наукової роботи. Сьогодні 
серед 2300 тих, хто навчається на 
денному відділенні інституту, 1200 
юнаків і дівчат зайняті науково-до
слідницькою роботою на кафедрах 
в СКБ, наукових гуртках і семіна
рах.

Як показує практика, 
участь майбутніх інже
нерів у дослідницькій ро
боті позитивно 
на навчальний 
Згідно аналізу 
сесії, успішність
тів значно виросла 
рівняно з минулим 
ком і складав нині 94,5 
процента (проти 86,8 про
цента торік). Нині в ін
ституті — 2 Ленінських 
стипендіати, 130 відмін
ників навчання, 512 сгу-

Іншпй приклад. В ГСКБ «Грунто- 
посівмаш» з участю студентів було 
розроблено конструкцію сівалки 
для пустель та напівпустель. Зараз 
агрегат пройшов державні випро
бування і його буде прийнято до 
випуску з четвертого кварталу 1975 
року. На кафедрі сільгоспмашпно------------------------ --------

на
будування готується модель 
сівалки для демонстрування 
ВДНГ СРСР.

Однією з форм активізації 
уково-дослідницької діяльності 
дентів є реальне дипломне проекту
вання, яке практикується в нашому 
інституті понад 5 років. Зараз ре
альні дипломні проекти готують 
близько 60 студентів вузу. Досвід

па
сту-

впливає 
процес, 
зимової 
студен- 

по- 
ро-

СТУДЕНТСЬКЕ
■с>

О Наукові дослідження ведуть 
майбутні інженери

дентів склали сесію без 
трійок, значно зменши
лось число невстигаю- 
чих.

Як досяглії цього? Велику допо
могу надали студентські проектно- 
конструкторські групи. За кілька 
років існування в інституті вони 
зарекомендували себе як одна з 
ефективних форм участі молоді в 
науково-дослідній роботі. Нашими 
студентами було проведено ряд 
конструкторських розробок, які 
впроваджено на підприємствах міс
та. Альбом про роботу студентських 
проектно-конструкторських груп ін
ституту демонструвався па ВДНГ 
УРСР"і в павільйоні «НТТМ-74» в 
Москві, макет установки для об
робки шестерневих насосів демон
струвався на ВДНГ СРСР.

Нині за виробничими колектива
ми заводів «Червона зірка» та ра- 
діовиробів закріплено 15 студент
ських груп, ведеться підготовка до 
проведення спільних комсомоль
ських зборів для заключения до
говорів про співдружність, проведе
но навчання вузівського комсомоль
ського активу по спільній роботі з 
виробничниками.

Наші студентські проектно-конструк
торські групи вже зараз падають прак
тичну допомогу підприємствам міста у 
вирішенні деяких інженерних проблем. 
Так, наприклад, кафедрою «Технологія 
машинобудування» було отримано за
мовлення Кіровоградського заводу трак
торних гідроагрегатів на розробку вели
кої кількості креслень деталей і присто
сувань для їх виготовлення. У виконан
ні цього замовлення взяли участь 147 
студентів, окремі проблеми, передбачені 
замовленням, розроблялися в курсових 
роботах деяких студентів. Завдання 
агрегатників було , виконано вчасно і 
якісно.

підказує, що така форма підготов
ки надзвичайно ефективна: вона 
розширює науковий" кругозір май
бутнього спеціаліста, допомагає не 
тільки закріпити програмний мате
ріал, але й дозволяє самостійно 
працювати над окремими-питання
ми, які виходять за межі вузівської 
програми, випробувати свої сили на 
рівні виробничих завдань.

Чимало студентів займаються дослід
женням проблем з громадських дисцип
лін. їх діяльність спрямована на глибо
ке вивчення творів класиків марксизму- 
ленінізму, рішень XXIV з'їзду КПРС і 
XVII з’їзду ВЛКСМ, матеріалів підго
товки до 30-річчя Перемоги радянського 
народу у Великій Вітчизняній війні.

Однак, в науково-дослідницькій 
роботі у нас є ще чимало проблем. 
Перш за все — відсутність достат
ньої кількості площі для організа
ції конструкторського бюро. Інша, 
не менш важлива, — організація 
комплексного вузівського конструк
торського бюро, де студенти різних 
спеціальностей могли б працювати 
над однією темою. Нині ці питан
ня — на порядку денному вузів
ської комсомольської організації, 
їх ми сподіваємось вирішити з вве
денням у дію нового корпусу інсти
туту. Підстави для оптимізму є. 
Одна з них — націленість і зацікав
леність комсомольців вузу.

І. МАТЮХА, 
заступник секретаря комітету 
ЛКСМУ Кіровоградського ін
ституту сільськогосподарсько
го машинобудування.

ф 11 квітня — Міжнарод
ний день звільнення в’язнів 
фашистських концтаборів, 
минає ЗО років від дня визво
лення в’язнів Бухенвальда.

Кіровоградом Я. П. Та
деуш зустрів перший день 
війни за два кілометри від

Комсомольці Анатолій ЧЕМЕРИС і Олександр ПО
ПА — с.іюсарі-складальинкн Кіровоградського заводу 
«Більшовик». Вони здіють продукцію з першого пред’яв
лення. Передові робітники в день «червоної суботи» зо
бов'язались виконати півтори змінні норми при відмінній 
якості продукції. «Працювати без браку» — їх девіз.

Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

ПА М ‘Я ТЬ ' ГД:
З 2 ПО 9 ТРАВНЯ — 
ТИЖДЕНЬ ПАМ’ЯТІ 
ГЕРОЇВ

Задивіться на них через 
далеч десятиліть. Воскре
сіть у своїй пам’яті моло
дими.

Першим впав біля стін 
Брестської фортеці політрук 
Степан Скринник, наш земляк 
з села Табанового Голованів- 
ського району. Місяць стояв у 
полум’ї з своїми бойовими по
братимами, зупинивши грізну 
силу фашистів. І тепер його 
ім’я теж вписане до безсмер
тя легендарних героїв захис
ників Бреста — майора П. М. 
Гаврилова і капітана В. В. 
Шабловського, старшого сер
жанта Абдулаева Д. Абду.ін- 
оглн, артилериста П. X. Аб- 
хазави.

У нашій пам’яті постає і 
він — комсомолець з села Вн- 
тязівкн Бобринецького району 
Іван Індик, йшов у бій під 
Керчю і Туапсе. Вісімнадцять 
атак відбили воїни Миколаїв
ського десанту під команду
ванням лейтенанта Костянти
на Ольшанського, знищивши 
більше 700 фашистів. З 67 смі
ливців залишились живими 
лише дванадцять. Іван Індик 
теж не вийшов з руїн...

Подвиг героїв безсмертний.

колишніх фрон
товиків, зупинившись бі
ля обелісків, називають ці 
імена. З уст піонерів
1 комсомольців звучить 
горде:

— Пам'ятаємо!
Вирушають в походи, 

екскурсії, туристські по
дорожі тисячі степівчан, 
щоб відкрити нові сто
рінки подвигів своїх виз
волителів. Під час Тижня 
пам’яті, який починається
2 травня, юнаки та дівча
та підіб'ють підсумки сво
їх пошуків. І з’являються 
8 музеях і краєзнавчих 
кімнатах нові стенди, фо
товітрини. На честь героїв 
молодь посадить парки і 
сквери, алеї Слави. Закві
тують вони і в селі Крас- 
ногірці Голованівського 
району. Як пам'ять про 
мужніх патріотів підпіль
ної комсомольської орга
нізації «Спартак».

Так, пам'ять про героїв 
вічна.

Бо вічний їх подвиг.

Брестської фортеці. Під Ба
рановичами був поранений. 
Йшов у бій за Пінськом. 
Знову поранення. Втрата сві
домості. Коли опритомнів, 
побачив перед собою гітле
рівців. Дорога на Захід. Бу
хенвальд...

ЛЮДИ, БЕРЕЖІТЬ
М И PI

У кілька рядів колючий 
дріт. Стовпи посеред табору. 
Па них допитують людей, 
підвішують за руки так, щоб 
ноги ледь-ледь торкалися 
землі. Коли тіло людини си
ніє, її б'ють нагаямн, б'ють' 
чобітьми.

У нас відібрали імена, 
прізвища. Натомість — но
мер. Гниють рани, голод, хо
лод. Ніякої медичної допо
моги. Щодня женуть на про
кладання полотна залізниці, 
штовхаємо вагонетки, наван
тажені камінням. А в ротітрі 
запах паленого людського 
м'яса. Щодня в душогубку за
ганяють сотнями. За роки 
гітлерівського режиму в Бу- 
хенвальді побувало більше 
півмільйона чоловік, знищено 
і спалено в крематорії понад 
56 тисяч. Над багатьма в’яз
нями фашисти проводили 
медичні досліди, неймовірні 
експерименти, заражаючи їх

різними хворобами. За ко
лючим дротом було кілька 
тисяч дітей від 3 до 14 ро
ків. Вижило лише сімсот.

За завданням дружини ко
менданта табору з живих 
людей здирали шкіру і виго
товляли з неї абажури, жі
ночі сумочки. Волоссям фа
шисти набивали матраци.

А ще — оскаженілі пси: ві
сімдесят собак тримали спе
ціально на фермі, навчаючи 
їх загризати до смерті в’яз
нів.

18 серпня 1944 року весь 
табір ‘ сколихнула страшна 
звістка: фашисти привезли 
сюди Ернста Тельмана і вчи
нили над вождем німецького 
пролетаріату розправу.

Але ніякі катування, ні ка
торжна г.раця не зломили во
лі патріотів. За колючим дро
том вони продовжували бо
ротися з фашизмом. Виникли 
стихійні об’єднання навколо

таких сміливців як Микола 
Сімаков, Степан Бакланов, 
Михайло Левшанков, Василь 
Азаров. Потім ці групи вві
йшли до складу інтернаціо
нальної підпільної організа
ції, яка II квітня 1945 року 
організувала повстання в'яз
нів у Бухенвальді.

Наближався день визво
лення. 'Фашисти намагались 
вивести пас в ті місця, де 
містилися газокамери і було 
можливе знищення у вели
кому масштабі. В ефір посла
но сні нал: «Просимо допомо
ги». Нас запеленгували. I то
ді в табір ввірвались тисяча 
есесівців з собаками. Коли 
нашу колону вивели за табір, 
ми з чеськими товаришами 
кинулись на охорону і пере- 
били біснуватих фашистів. 
Розділившись на групи, піш
ли в ліс. Запам ятав слова, 
нашого бойового командира:

$ Іесть і слава тим, хто і за

колючим дротом не припиняв 
боротьби».

Так. Ми боролись І пере
магали, слабкі тілом, але 
сильш духом. Ми, росіяніг; 
підтримували в’язиів усіх на
ціональностей:, наша солі дар? 
кість, народжена в нерівній 
боротьбі з фашистськими ка
тами, давала нам сиди

ставники вісімнадцяти країн 
Європи поклялися бути пиль- » 
ними і не допустити проявів 
фашизму на нашій 
І СЬОГОДНІ Яіикгатг.

- —«».і планетг,
сьогодні звучить сполохом 
наших уст:
— Люди, бережіть мирі і

1 ■ і 
Я. ТАДЕУШ, 
в’язень табо- 

в БухенвальдЕ
КОЛИШНІЙ 

смертіРУ

На Фото: 
епрааа — дзвін Я. П. ТАДЄУЩ,

Бухеиаальдо,



12 квітня 1975 року—- СОЛОНИЙ КОМУНАР* З стор

ПІОДВИГ, звершений в ім’я наро
ду, в ім’я Вітчизни, повертається 

народові, Вітчизні^
Саме це відбувається сьогодні у 

степовій Красногірці, селі, що за два 
місяці після опублікування перших 
рядків про героїчну боротьбу моло
дих патріотів «Спартака» стало відо
ме всій країні.

Красиогірка.^ При цьому слові ба
чимо трагедію осені 1943 року, чуєм? 
голоси нескорених, палахкотить пе
ред нами вічне червоне знамено, яко
му вірними до кінця залишились юні 
патріоти.

В кабінеті директора Краснояр
ської восьмирічки Василя Олек
сандровича Журби ми знайомимося 
з речами, які належали вихованцям 
школи Любі Римар, Наталці Тихов- 
ській, Надії Черевичній...

Ось папірець, яким красноярська 
дівчина викликалася в районну упра
ву з приводу вербування в гітлерів
ську Німеччину.., Довідка окупацій

„СПАРТАК“ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЖИТИ«

„ПРОШУ РК КП(б)У
ПОСЛАТИ МЕНЕ
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них властей, па якій зафіксований 
діагноз лікарем, який допомагав під», 
пільникам.

Пістолет, який свого часу платив 
карателям Голованівської поліції за 
знущання, за кров радянських лю- 
дей. Ось цей багнет належав Липі 
Ястремській.

І це вже не просто речі, а експона- 
ти майбутнього музею. Музею песко-. 
реного «Спартака».

— Ми збираємо по крихті, можна 
сказати, — розповідає Василь Олек
сандрович.— Наші «червоні слідопи
ти» побували в хаті майже кожного 
красногірця. Шукаємо фото команди
ра бойової групи Михайла Громово
го... Ніяк не вдається знайти фото 
Мишка Самчишина. Бойовий був 
хлопчина..,

Михайло Громовий в численній 
сім’ї Стратія Громового був наймен
шим — десятим сином.

Як правило, багатодітні сім’ї =«ч 
трудолюбиві. Громові не були в цьо
му винятком. Михайло рано почав 
трудитися в місцевому колгоспі 
«Шлях до соціалізму». Самостійно; 
У літні місяці в табелях на трудодні 
з’являвся солідний запис — Михайло 
Стратійович Громовий. Як учень, 
Михайло теж трудився завзято, був 
ударником навчання. їх, п’ять удар
ників, було сфотографовано десь у 
1940 році. Це фото і шукають нині 
«червоні слідопити»...

Та найвідповідальніший пошук —• 
свідчення про діяльність комсомоль
ського підпілля. Речі, які встанов
лювати після тридцяти двох., ро*. 
ків нелегко. Нелегко, але потрібно.

Село Свірневс. Тут проживає брат 
відважного Бориса Форостяного, 
С. Д. Форостяпий. Він розповідає про 
підпільну саморобну друкарню, яку 
встановили молоді підпільники для 
розмноження листівок, що їх прино
сила в село Люба Римар,

— Спочатку наборним шрифтом, 
який брат із Борисом Шаталюком 
знайшов у лісі, де був бій, вибивали 
при допомозі молоточка літери. Літе
ра до літери — рядок. Потім удоско
налили... Сконструювали радіоприй
мач, слухали повідомлення Радін-: 
формбюро. Дуже важко було з жив* 
ленням. Хлопці «позичали» у німців, 
ризикуючи життям..,

Розбита військова друкарня однієї 
з оточених частин Червоної Армії 
не припинила свого життя. Відтисне
ні її металом листівки, повні грізної 
правди, священного гніву, кликали 
до боротьби з ворогом.

Прийшло повідомлення, що в архї-
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Микола 
ТИТОВ

Михайло 
ВОЙТЕНКО

Галя 
ВОЛОЩУКБорис

ФОРОСТЯНИЙ

«Від члена Комуністичної Спілки 
Молоді

РИМАР. Люби Єфімовної

ВОЛОЩУК О. 3.
8. VII. 41 року».

A
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ві Одеського обкому партії знайдено 
розповідь про безстрашну підпільни
цю, яка стала відважною партизан
ською розвідницею — Олімпіаду 
Ястремську.

Ми ж привезли в шкблу хвилюючі 
документи — фотокопії заяв Марії 
Іванівни Малої, Любові Римар, сек
ретаря комсомольської організації 
колгоспу «Шлях до соціалізму», 
старшої дочки Захарія Волощука 
Олімпіади, які вони написали в пер
ші дні війни, прохаючи районний ко
мітет партії зарахувати їх в загони 
народного ополчення, послати в Дію
чу армію. Документи знайшли пра
цівники партархіву Кіровоградсько
го обкому партії.

Рівні рядки на аркушах із учнів
ських зошитів — в лінійку і в клі
тинку...

Читаєш їх і ніби відчуваєш хвилю
вання тих, хто писав їх у грізну по
ру — 3 липня і 8 липня 1941 року.

«Тов. Сталіну
Від громадянки с. Красногірки го

лови колгоспу «Шлях до соціалізму» 
МАЛОЙ Марії Іванівни

ЗАЯВА
...бажаю бити кровожадных гер

манських фашистів, які нападають на 
нашу священну Батьківщину, від щи
рого серця прохаю зачислити мене в 
ряди тилового ополчення отрядов для 
боротьби з клятим ворогом фашиз
мом.

Просить МАЛА; М. І.
3. VII. 41 року».

ЗАЯВА
Виконуючи свій священний обов'я

зок члена Комуністичної Спілки Мо
лоді захист своєї Батьківщини від 
знахабнілого фашизму, який втягнув 
народи у війну, від щирого серця про 
шу зачислить мене в ряди тило-опол- 
ченських отрядів.

Прохач РИМАР.
3. VII. 41 року».
«До Голованівського РПК КП(б)У 

Від гр-ки с. Красногірки
ВОЛОЩУК Олімпіади 3.

ЗАЯВА
Прошу РПК КП(б)У, щоб мене за

рахували в ряди тилового ополчення 
для поповнення діючої Червоної Ар
мії.

Люба 
РИМАР

Олімпіада 
ВОЛОЩУК

Ні, не випадковою була їх мужність 
перед перекошеними обличчями кара
телів. У цих рядках — доля черво* 
ного кольору, кольору наших пра
порів.

«Червоні слідопити» віднайшли фо
то спартаківців Бориса Форостяного, 
Михайла Войтенка, Миколи Титова, 
Галини Волощук,

- В. ПОГРІБНИЙ,

с. Красиогірка — с. Свірцове 
Голованівського району.

МАТРОСОВ
Підповз — зовсім юний —- до вражого 

дзоту.
Іскрився на сонці сніг голубий. 
Окопи. Сплетіння колючого дроту, 
Російські берези застигли в журбі.., 
Відчув кулемету розжарений подих, 
Дзижчали шалено свинцеві джмелі.., 
Це тут народився нечуваний подвиг, 
Який не забудуть на нашій землі. 
Це тут, як гвардійське «ура» 

розляглося
І знов кулемет за бетоном ожив, 
Прикрив своїм тілом піхоту Матросов, 
Немоз всю Росію прикрити хотів.,. 
Схвильовані, мовчки дивились солдати 
На пляму багряну, 
Що сніг пропекла..,
Хто зміг йому, хлопцю робочому, дати 
І Данкове серце, і крила орлаї 
Зростила героя велика країна, 
На подвиг священна ненависть вела. 
Пишайся, Росіє, він був твоїм

сином,
І ти йому ненькою 

завжди була,

Костянтин ЛЕСЬЄВ-ЛЕСЬ»
с. Солгу гове.

Гайворопський район,

ЗОРЯНА
ДОРОГА
Народе, нині в тебе святої 
Зна?ленна і велична дагаї
Славетні трударів діла.
І звістка зоряна крилато 
Луною світ весь обійшла. 
Жагуче прагли покоління 
Поставить небо на коліна, 
Скресати світло з темних зір, 
І ось в безмежній чистій сині 
Людина — в хаосі сузір. 
Іде нова космічна ера
Ми владно входим в атмосферу.
Гагарін — вічний Прометем —• 
Відкрив у простір сині двері 
Для вогнярів — палких людей. 
Сміливо, впевнено, натхненно 
Крокує мудре сьогодення — 
Майбутнього сурмач.
І майорить його знамено 
Розцвічене в кумач.
Народе, нині в тебе свято. 
Знаменна, незабутня датаї
Вітає мужніх Мавзолей,
І квітне Батьківщина-маги 
Тріумфом ленінських ідей,

Людмила САПІТОНОВА,

ЙДЕ
НАСТОЇТЬСЯ
Раз а автобусі бабуся
Мовить внучці Зої;

Сідай, внучко, 
он є місце,

А я вже постою... —
Якийсь дядько все це чує
І дає пораду:
— Краще хай постоїть внучка,
А бабуся — сяде.
На слова оці старенькаі
Неголосно мріє:
— Ще настоїться дитина. 
Коли постаріє.

СІМ ЕННИЙ 
ДРАМАТУРГ
Драматург він,
А.но пише —
Влаштовує драми

лише,

Борис ЧАМЛАЙ.



4 стор. .МОЛОДИЙ комунар- 12 квітня 1975 року ~——
СЬОГОДНІ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

«BOCIOB»
В «КОСМОСІ»

Відвідувачі Виставки до
сягнень народного госпо
дарства СРСР у Москві 
найперше прагнуть побува
ти у павільйоні «Космос», 
щоб глибше опіайомнтнсь з 
досягненнями Країни Рад в 
освоєнні космічного просто
ру. Тут, у павільйоні, серед 
численних експонат«, як 
ніде в іншому місці, з усією 
повнотою відчувається мо
гутня сила розуму людини, 
людини радянської. 1 скіль
ки б не минуло часу, чого б 
не досягло людство, ніколи 
не зменшиться інтерес лю
дей до ракстн-носія і кос
мічного корабля «Восток-і», 
на якому вперше 12 квітня 
1961 року громадянин Ра
дянського Союзу Юрій 
Олексійович ГАГАРІ Н по
летів у космос і цим від
крив нову еру, еру космічну.

На фото: ракета-носій 
з космічним кораблем «Вос
ток», встановлені перед па
вільйоном «Космос» на 
ВДНГ СРСР,

м. ножнов.
Фото автор».

В БАТУМСЬКОМУ 
АКВАРІУМІ

Серед улову грузин
ських рибалок, які нещо
давно повернулися з рей
су в Індійському океані, 
були трофеї і не зовсім 
звичайні — дві малесень
кі черепашки, розміром 
з п’ятикопієчну монету. 
Моряки передали їх спів
робітникам Батумського 
акваріума.

Вчені встановили, що це 
вид черепах, відомий у науці 
під назвою «голота карета», 
які рідко зустрічаються у при
роді. Назву черепашки одер
жали за особливий орнамент 
панцира, який переливається 
на сонці, мов золотий. Зараз 
черепашки знаходяться під 
наглядом вчених. Гості з Ін
дійського океану вже звикли 
до нових умов і інтенсивно 
збільшують вагу.

В Батумському акваріумі, 
одному з найбільших у краї
ні. нараховується більше 500 
мешканців морів і океанів. 
Тут вивчають їх промислову 
цінність, вдатність до життя і 
розмноження в, опрісненій во
ді, зокрема, у ставкопих гос
подарствах.

Батумі.

ПЕРША ПРОГРАМА, 
Толстой, 

харак-
14.00 — О. 
«Російський 

тер». Передача з літера
тури. (М). 1-1.40 — «Мами
на школа». (М). Г5.10 —
«Неймовірний Ієгудіїл 
Хламіда». Худ. фільм. (М). 
16.45 — к. т. «Майстри мис
тецтв — дітям». (М). 17,15
— «П'ятирічку — достро
ково». (М). 18.С0 — «День 
за днем». (К-д). 18.15 — 
к. т. Чемпіонат світу з хо
кею. Збірна ЧССР — збір
на Швеції. В перервах — 
мультфільми. (М). 20.30 —- 
к. т. «Пісня, романс, 
вальс». (Концерт). (М). 
21.00 - «Час». (М). 21.30— 
«Сторіпкн творчості пись
менника М. Грибанова». 
(М). 22.15 — к. т. Чемпіо
нат світу з хокею. Збірна 
СРСР — збірна Фінляндії. 
(Дюссельдорф). В перер
вах — к. т. «Спортивний 
щоденник», новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
18.00 — Фільм - концерт.
(К). 18.30 — Телефільм.
(К-д). 18.45 — «Передовий 
досвід — усім». (Х-в). 
19.00 - - Вісті». (К). 19.30
— «До першого Всесоюз
ного фестивалю художньої 
самодіяльної творчості 
трудящих». (Д-к). 2<>.15 — 
Док. фільми. (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — «Час». (М). 21.30— 
«На- лапах республіки». 
(Львів). 21.45 — к. т. «Ек
ран молодих». (К). 23.00— 
Новини (К).

з 14 но 20 квітня
і з композитором 
Жарковським. (М). 

і—к. т. Тираж «Спорт- 
Ло ■ закінченні —

стріч
е. :
22.35- 
,’ІОТО» . 
новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
17.20 — к. т. Концертний 
гал телестудії «Орля».
(М). 18.00 — Телефільм
«Стюардеса». (К). 18.40 — 
Оголошення.
«Передовий

т.

1

москвичі». (М). J2.00 —
«До 30-річчя Перемоги». 
Тел. док. фільм «Ііа АІур- 

,майському напрямку», 
(МТ. 12.20 — «Пошта здо
ров'я». (М). 12.50 — По- 
____ із.оо - худ. 
фільм «Тринадцять». (М). 
14.35 — к т. «Співає нар. 
прт. СРСР Дмитрів

тини. (М).

Гиа

На старті—юнаки
Першість СРСР з футболу серед юнаків другий сс- 

*ші проводиться за системою «осінь — весна». Нова 
формула змагань має свої переваги перед поперед
ньою, коли зональні поєдинки проводилися навесні. 
Повий регламент турніру зобов'язує тренерів юнаць
ких колективів працювати весь рік на повну потуж
ність, Ігри тепер проходять виключно по недільних 
днях, Це дозволяє вести планомірну пнвча.тьио-ірсну- 
влльну роботу.

На Україні змагаються 45 колективів, розподілених 
яа п’ять зон. Переможці кожної дістають право в лип
ні взяти участь у всесоюзних півфінальних турнірах. 
Юнаки Кіровоградської «Зірки» виступають у третій 
зоні. Турнірне становище в ній після першого кола мат 

■такий вигляд: на першому місці дннамівці Києва (у 
них 15 очок), стільки ж .має харківський «Спортінтер
нат», він на другій сходинці. «Дніпре» із Дг.іпронсі- 
ровська і донецький «Локомотив» з І) очками займа
ють відповідно трете і четверг? місця. По десять очок 
мають «Зірка» та сумський «Фрупзенець». Наші земля
ми — п’яті в таблиці.

20 квітня почнуться ігри другого кола.

Увійшов до збірної
В .Ллуппі відбулася першість республіканської 

ради ДСТ сСпзртак» з легкої атлетики. Вдалим 
'був виступ курсанта Кіровоградського льотпо- 
тигурманського училища, кандидата в майстри 
«'порту Анатолія Локгіоцова. Він пробіг 100 
•метрів за 11.1 секунди і став бронзовим призе
ром чемпіонату, його включено до складу збір- 
.ної снарт.'-ківсьхої команди республіки.

Поєдинки шахістів
У шаховому павільйоні ДСТ «Спартак» закін

чилася командна першість області з шахів. На
пруженими були поєдинки за звання чемпіонів 
між спартаківнямп та авангардівцямв. На фіні
ші сильнішими виявитися представники «Спар
така».

Перші місця па своїх дошках зайняли канди
дати у майстри спорту слартаківці Георгій Ду
бівка, Федір Мамонт, анангардівпі кандидат у 
майстри спорту Олег КПаненко та першорозряд
ник Геппадін Ревкіков, спартзківки першороз
рядниця Валентина Слободян і другорезрядни- 
ця Любов Хахина.

ПЕРША
10.25 — 
«ІЦіп і
(К) 11.40 - «ІІІкіль-
екран». Українська 
для учніа 10 класу. 
12.10 — к. т. «Для 

і для кожного». (К). 
— Худ. фільм «Щит

11РОГРАМА.
Худ. фільм 
меч». З се-

рій, 
і ий
мова 
(К). 
всіх
13.10 __ __ ____
і меч». І серія. (К). 1-1.20
— Новини. (К). 14.35 —
Музичний фільм «Інтро
дукція*. (К). 11.50 — «Сто
рінки історії Великої ВІТ
ЧИЗНЯНОЇ війни». (М). 15.20
— «Російські мандрівники
і дослідники». (М). 15.50— 
к. т. Документальні філь
ми телебачення соціаліс
тичних країн. (М). 16.35 — 
«Винахідник». (М). 17.05— 
к. т. «Вам наші пісні і 
танці». (М). 17.30 — «ГІра- 
иіфлаигаві п’ятирічки».. 
Передача друга. (Запо
ріжжя). 18.00 — Новини. 
(М). 18.15 — к. т. Театр. 
«Дзвіночок». (К). 18.30 — 
Людина і закон. (М). 
19.00 — Пісні А. Оетров- 
ського. (М). 19.30 —
«Радянський народ — на
род- переможець:».. (М). 
19.45 — к. т. Чемпіонат сві
ту з хокею. Збірна С!ІІА—• 
збірна ЧССР. 
дорф). 20.35 — 
худ. фільм

тог,кто угол, ку ЗВЄЗД-ну-mJ от.крыл 7

про.нсс. СІ над Зея.пей

По.», ха. ям« *

=Й=і
Слино «ДО» по Пнте^ском.Пигерскои,

ЗНАЕТЕ, КАКИМ 
ОН ПАРНЕМ БЫЛ

Энергично, выразительно

Эма-е.u

Из цикла «Созвездие Гагарина.
Стихи Н. Добронравова.
>\\ !ыка А. Пахмутовой.

Знаете, каким он парнем был, 
Гот, мо тропку звездную 

открыл? 
...Пламень был и гром, 
Замер космодром, 
И сказал негромко оп, 

Припев:
Оп сказал: «Поехали!» 
Он взмахнул рукой 
Словно вдоль по Питерской, 
Пи герской, 
Пронесся над Землей.

ка.кин он парнем был,

Пяэмеюбыли гром за-«ер кос мо

-Аром, и сказал не.гром.ю он7

Он взяахнул ру. кой Словно вдоль по

Ли-тер.ской.Пи.тер.скои про.нес.ся над Зел.

Знаете, каким он парнем был! 
Как поля родные он любил... 
В той степной дали 
Первый старт с Земли 
Был признаньем ей я любви.

И р и п » я. 
Знаете, каким он парнем был! 
На руках весь мир по носил... 
Сын Земли и звезд 
Нежен был н прост. 
Людям свет, как Денно, нас.

П р и и с в. 
Знаете, каким он парнем был!
Как на лед он с клюшкой выходил. 
Как он пески пел. 
Весел был и смел.
Как азартно жить хотел!

Припев.
Знаете, каким он парнем был? 
Пег. не «был»! Ведь смерть он 

победил! 
слышишь дальний гром. 
Видишь, это он 
Вновь идет на космодром.

П р и п е в: 
Говорит: «Поехали!» 
И живой ввездой. 
Словно вдоль но Пн те рекой. 
Питерской. 
Несется над Землей!

Редактор В. ПОГРІБНИМ.
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комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
•ідділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

ЬК $7559« Індекс 61197,

(Дюссель- 
к. т. Тел. 

«Дівчинка, 
хлопчик і лев». (М). 21.00 
- «Час». (М). 21.30 — 
«На ознаменування Пере
моги». «ЗО квітучих ве
сен». (К-д). 22.00 — Теле
фільм. (К-д). 22.15—к. т. 
Чемпіонат світу з хокею. 
Збірна Польщі — збірна 
СРСР. (Дюссельдорф). В 
перерві — документальний 
фільм, новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
13.00 — Оголошення. (К). 
18.10 — «Населенню — про 
цивільну оборону». (К). 
.18.30 — «Передовий ~ дос- 
від - ‘ .......... ..
Муз. 
ні».

- усім». (К). 18.45 — 
фільм. «Життя піс- 
(К). 19.0) — «Вісті».
19.30 — Концерт. (К).
— «На добраніч, ді- 
(К). 21.00 — «Час».

21.30 — Худ. фільм 
роки над прірвою».

(К). 23.05 — Новини. (К).

ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.05 — і;, т. Гімнасти
ка. <М). 9.20 — Нови

ни. (М). 9.30 — к. т. «Ви
ставка Втрат іно». 
10.00 — «Дівчинка. 
ЧНК 1 лева. Телев. 
фільм. (М). 10.25 — 
ріпки ТВОПЧОСТІ

(М). 
хлоп- 

тгуд. 
«Сто- 

___ ______ і письмен
ника М. Грнбачов.з». (М). 
11.10 — Новини. (К). 11.25 
— Науково-популярний те- 
лсфі.ть.м -.Карельська бе
реза». (К). 11.40—«Шкіль
ний екран*. Історія для 
чпів 10 класу. (К). 12.15— 

Естрадний концерт.
13.15 — Худ. фільм 

■роки над Прірвою».
16.35 — «Наука — і

(К). 
«Два 

. (К).
____ ___,__ зипоб- 
пицтву». (Ужгооод). 17.05 
— «До 30-річчя Перемоги». 
Сторінки героїчного літо
пису». (К). 17.30 —• «Пра
вофлангові . п’ятирічки». 
Передача ■ третя. (Запо
ріжжя). 18.00 — «Депь за 
днем». (К-д). 18.45 — к. т. 
«Секрет спритних, сміли
вих. УМІЛИХ?. Мультфільм. 
(М). 18.25 — «За ефектив
ність 1 якість». (М). 19.10 
—• к. т. «Творчість народів 
світу». (М). 19.40 — «Сло
во про робітничу честь». 
(М). 19.50 — к. т. Телеп, 
спектакль. А. Чекав. «.Па

на». (М). 21.60 —
«Час». (М). 21.30 — Зу-
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(К). 18.45 — 
__ _______ досвід — 
всім». (Д-к). 19.00 — «Віс
ті». (К) 19.30—Худ. фільм 
«Майор Вихор». 1 серія. 
(К). 20.45 — «На добраніч, 
діти!». (К). 21.00 — «Час». 
(М).' 21.30 — «На ознаме
нування Перемог!!». «ЗО 
квіаучнх весен». (Львів). 

.22.00 — «Сільськогосподар
ський тиждень». (К). 22.15 
— Худ. фільм «Майор Ви
хор». 2 серія. (К). 23.25 — 
Повніш. (К).

П ПЕРША ПРОГРАМА.
9.05 — к. т. Гімнасти
ка. (М). 9.20 — Побн- 

ни. (М). 9.30 — к. т. Кой-' 
цертннй зал телестудії 
«Орля» (М). 10.10 — к. т. 
А. Чехов. «Наречена». Те
леспектакль. (М). 11.15 — 
«Екран молодих». (К). 
11.30 — Для дітей. Ляль
кова вистава «Я — курча, 
ти — курча». (Одеса). 
14.45 — «Вас викликає
«Спортландія». (К). 15.55— 
«За накресленнями XXIV 
з'їзду КПРС». (Х-н). 16.30 
— «Сонечко». Живе пісня 
в дитсадку». (К-Д па Рес
публіка нсьье телебачен
ня). 17.00 — «Республікан
ська фізико-математична 
школа». (К). 17.30 — «Нрп- 
вофлапчрві п'ятирічки». 
Передача 4. (Запоріжжя).
18 00 — Новини. (М). 18.15 
—к. т. Чемпіонат світу з 

хокею. Збірна СРСР — 
збірна .ЧССР. (Дюссель
дорф). ' В перервах — 
мультфільми. (М). 20.30 — 
«Співає заслужена артист
ка РРФСР Т. Синявська». 
(М). 21:00 - «Час». (М). 
21.30 — к. т. «Майстри 
мистецтв». Народний ар
тист СРСР Б. Чирков. (М). 
ІІо закінченні — нови
ни. (.М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
І6.-45 — к. т. «Веселі стар
ти». (М). 17.30 — «Ленін
ський університет -мільйо
нів». (.4). 18.00 — Теле
фільм. (К-д). 18.30 — «На
родні ■ таланти». (Д-к). 
18.50 — «Музичний ан
тракт». (К). 19.00 — «Віс
ті». (К). 19 30 — Худ.
фільм «Юлька». (К). 20.45 
— сНя добраніч, діти!». 
(К). 21.00 - «Час». (М). 
21.30 — «Передовий дос
від — всім». (К). 21.40 — 
В. Тур і В. Єгоров — «То
ді в Тегерані». Виставо. 
(Одеса). В перерві — но
вини. (X).

ПЕРША ПРОГРАМА. 
Н.00 — Новинп. (К). 
1!.І5 — Док. фільми.

(К). Г1.40 — «Шкільний
екран». Російська літера
тура для хчінв 10 класів. 
(К). 12-20 — к. 
молодих». (К).
к. т. «Народні таланти». 
(К). 1-3.00 — О. Теардов- 
ський. ^Василь Тьоркін». 
Передача з літератури. 
(М). ІЗ'.ЗО — «Мп — друзі 
природи». (М). 15.45 —
к. -Р. Г.тіер. Концерт 
для арфи з оркестром. 
(М). 16.10 — к. т. Худ. 
фільм «Довгий шлях». 
(М). 17.30 — «Правофлан
гові п'ятирічки». Переда
ча 5. (Запоріжжя). 18.С0 — 
«День ■ за днем». (К-д). 
18.15 — к. т. «Загадкн і 
відгадки». (М). 18.30 —
к. т. «Світ соціалізму». 
(М). 19.00 — Концері на 
замовлення глядачів. (М). 
19.30 — Худ. фільм «Пус
тотливі повороти». (М). 
иі.ОО — «Час». (М). 21.30- 
х. т. Телетеатр мініатюр. 
«Наші сусіди». (М). 22.30 
— к. т. Концері майстрів 
мистецтв. (,М). ТІо закін
ченні — повний. (М).

ДРУГА
9.05 — К. т.
(М). 9.20 — 
9.30 — к. т.
ти». (М). 10.15 — к. ..
«Майстри мистецтв». Нар. 
арт. СРСР Б. Чирков. (М). 
17.10 — «Шляхами, ленін
ської «Іскри». (Львів). 
17.30 — к. т. «Творчість 
юних». (М). 18.60 —- Ого
лошення. (К). 18.39 —
Для школярів. «Сурмач». 
(Д-к). 19.00 — «Вісті».
(КІ 19.30 — «Музичні бар
ви». (Х-в). 20.35 — «Пере
довий досвід — усім». (К). 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!», (К). 21.00 — «Час», 
(М). 21.30 — «На лапах 
республіки'. (Д-к). 21.40 — 
Концерт нар. арт. 
Дмитра Гпатюка.
22.25 — «Екран молодих». 
(К). 23.30 -- Новини. (К).

ПЕРША ПРОГРАМА, 
9.05 — к. т. Гімнасти
ка. (М) 9.20 — Нови

ни. (М). 9.30 - к. т. 
«ЛБВГдейкп», (М). 10.00— 
«Для вас, батьки». (М) 
10.30 — к. т. «Розповіді 
про художників». Михай
ло Врубель. Передача 2. 
(М). 11.00 — Муз. програ
ма. «Ранкова ноші а». 
(М), 11.30 — -Москва І

тюк». (К). 15.20 — к. -г, 
-.Природа і людина». (М), 
15.50 — к. т. «Дороги пе
ремоги». (М). ІГі.10 Но
вини. (М). 16.25 — «Ти
пам’ятаєш, товаришу...», 
(М). Тел. муз. фільми, 
17.05 — к. т. Мультфільми, 
(М). 17.35 — к. Т. Чемпіо
нат світу з хокею. Збірна 
ЧССР — збірна Фінляндії. 
3. період. (Дюссельдорф). 
18.15 — Новини. (М). 18.30
— к. т. «У світі тварин», 
(М). 10.30 — к. т..Чемпіо
нат світу з хокею. Збірна 
СРСР — збірна Швеції. 
(Дюссельдорф). В перерві

НОВІ!!!!!. (М). 21.45 —
«Час». (М). 22.15 — к. Т,4^- 
«Любптелям оперети», 
(М). Но закінченні — но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.00 — «Позивні «черво
ної суботи». (К). 10.15 — 
Худ. фільм «Крайка, крап
ка, кома...». (К). 11.35 —«
Фільм-концерт. (К). 12.00— 
«Позивні «червоної субо
ти». (Львів). 12.15 — Кон
церт. (К). 12.45 •— «Народ
ний т елеуніверситст». Фа
культет здоров'я». (К), 
13.10 — Концерт. (Д-к), 
14.00 — «Позивні «черво
ної суботи». (К). 14.20 — 
«До 30-річчя Перемоги», 
«Сторінки героїчного літо- 
ииеу». Рік 1944. (К). 15.20
— Кіножурнал. (К). 15.30—
Естрадний концерт. (К). 
16.00 — «Позивні «черво
ної суботи». (Д-к). 16.25-» 
«Піонерський калейдо
скоп». (Х-в). І7.10 —>
Мультфільм «Рукавичка». 
(К). 17.30 — «Екран пере
дового досвіду». (К). 18.00
— «Правофлангові п'яти
річки». Передзча 6. (За
поріжжя). 18.30 — «На 
ознаментаання Перемо
ги». <30 квітучих весен»,, 
(Полтава). 19.00— «Вісті», 
(Київ з включенням Кіро
вограда). 19.30 — Худ. 
фільм «Майор Днхор»-, 
З серія. (К). 20.50 — «На 
добраніч, діти!». (К). 2І.05
— Концерт. (К). 21.45 -» 
«Час». (М). 22.15 — Пер
шість СРСР з футболу^ 
«Динамо» (К) — «Зоря» 
(В-л).

т.

т. «Екран
13.35 —

ПРОГРАМА..
Гімнастик.-!. 

Повний, (М). 
«Веселі стар- 
JO. 15 - т.

СРСР
(К).

ЛЛ ПЕРША ПРОГРАМА.
Д V 9-05 — к. т. Гімнасти« 

«а. (М). 9.20 — Н<)« 
вини. (М). 9.30 — к. Т,
«Будильник». (М). Ю.СЮ — 
«Служу Радянському Со
юзу». (М). 11.00 — Зустріч 
юнкорів телестудії «Ор
ля» з Героєм Соціалістич
ної Праці, сталеваром 
В. В. Клюєвим. (М). 11.40
— «Муз. кіоск». (М). 12 10
— Всесоюзний крос на 
приз газети «Правда». 
Фінал. (Тбілісі). 12.30 
«Сільська година». (М)-
13.30 — Худ. фільм «Весна
на Одері». (М). 15.10 —
к. т. «Пісні фронтових ро
ків». (М). 15.35 — О. Фа
деев. «Письменник, гро
мадянин, комуніст». (М). 
16.25 — к. т. «Міжнародна 
панорама». (М). 16.55 —
к. т. «Циркова програма»- 
(М). 17.35 — «Як кішка в 
собакою». Мультфіль;:-^. 
(М). 18.00 — Спеивнпуск\
інформаційної програми 
«Кіровоградтцина на еу- 
ботинку». (К-д). 18.15 х’
к. т «Клуб кіноподоро* 
жсй». (М). 19.15 —• к. т. 
«Радянський Союз очима 
зарубіжних гостей». (М).
19.30 — «Авторський вечір 
композитора В. Александ
рова». (М). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 —- Продолжения 
авторського 
закінченні -

з вечора, П<?
— новини. (М),

ПРОГРАМА.
Фільм - концерт. 
~ «Брятнк-кро,*. 

і вистава.

ДРУГА
10.15 —
(К). 10.45 
лик». Лялькова ______ _
(К). 11.45— «Поезія». (К), 
12.30 — «Народні талан
ти». (К). із.зо — «Павли» 
ські казки» (К-д кя Рес» 
публіканське телебачен- 
чя). 13.50 — Муз. фільм? 
(К). 14.15 — к. т. Для ді
тей. «Зірочка». (К). 14.56
— «За накресленням!«
XXIV з'їзду КПРС/, 
«Сільські обрії». (Львів)- 
15.20 — «Правофлангові
п'ятирічки». Передача 7» 
(Запоріжжя). 15.55 — 
громадянин». (Х-в). 17.00-? 
Фінал VI Спартакіади 
УРСР з важкої атлетнки- 
(В-д). 18.00 — к. т. «Олі? 
пець-маліовець». (К).
— «Циркова програма»« 
(К). 19.00 - «Вісті». (Кнї\
л включення Кіровогрь/"' 
да). 19.30 — Виступ Гепс’’ 
Пального консула’ ПНР У 
Києві товариша Лео.ча Тіу 
м а шевського, (К). 19.45 •* 
«До 30-річчя Перемоги.-'І 
«Павло Пугачов та ініпг<| 
Вистава. (Х-в). 20.45
«На добраніч, діти!». 
21.00 — «Час». (М). 21,
— Продовження вистаВД* 
(Х в). 22,30 — Мотпнн. іК/'
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